EXTRACTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’1 DE FEBRER
DE 2018 ADAPTAT A LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)
Sessió número: 3. Caràcter: ordinària. Data: 1/2/2018. Horari: de 20 a 21 hores. Lloc: sala de
la Junta de Govern Local.
Assistents
Miquel Arisa Coma, alcalde president
Josep Paré Aregall, tinent d’alcalde
Cristina Ciudad Fernández, tinenta d’alcalde
Antoni Castells Preseguer, tinent d’alcalde
Neus Verdaguer Paré, tinenta d’alcalde
Josep Lluís Bergés Collado, secretari general
El president obre la sessió.
1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL 18 DE GENER
L’alcalde proposa aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior que s’aprova per
unanimitat.
2. SOL·LICITUDS I COMUNICACIONS
Agència de l’Habitatge sol·licita a l’Ajuntament si està interessat en adquirir l’habitatge de
la carretera de Sant Feliu de Codines (...) propietat del Banco de Santander, SA. La Junta de
Govern Local es dona per assabentada i comunica que l’Ajuntament no està interessat.
Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona comunica que ha desestimat
el recurs de revisió interposat contra el Decret de 13 de novembre de 2017 (...) Part actora:
Incasol; Part demandada: Ajuntament de Centelles (...) declarant la caducitat d’ofici del
contenciós administratiu. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigua, SA, sol·licita l’autorització per a
suspendre el subministrament d’aigua potable els abonats no domèstics amb diversos rebuts
pendents (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, autoritza la suspensió.
(...) comunica que en el tríptic que s’ha repartit pels habitatges del poble hi falten algunes
festes que se celebren cada any: Últim diumenge del mes de gener, l’Ofrena d’una branca de
pi a Santa Coloma. 25 de desembre, el concert de Nadal. 26 de desembre, cinema de
muntanya. Adjunta un tríptic rectificat perquè en la propera edició hi hagin tots els actes que
es porten a terme en el municipi. La Junta de Govern Local es dona per assabentada i agraeix
la informació que es tindrà en compte quan s’hagin d’editar nous tríptics.
(...) comunica que el 10 i 11 de maig, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris – documentalistes de
Catalunya organitza les Jornades Catalanes d’Informació i Documentació a Barcelona, a
les quals l’interessa assistir per motius de formació continuada (...). La Junta de Govern
Local, per unanimitat, autoritza (...) a assistir a les Jornades (...) i l’Ajuntament es farà càrrec
del pagament de la inscripció i dels desplaçaments, un cop acreditada la despesa.
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(...) comunica que farà un postgrau sobre prescripció lectora organitzat per la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (...). Serà presencial i
sol·licita que se li abonin les despeses de transport de 258,30 euros. La responsable del servei,
mitjançant escrit (...) emet un informe favorable sobre la sol·licitud. La Junta de Govern
Local, per unanimitat, autoritza a fer el postgrau així com el pagament dels desplaçaments, un
cop acreditada la despesa.
Consell Comarcal d’Osona comunica que des del Servei de Joventut del Consell Comarcal i
l’Ajuntament de Torelló han organitzat el servei de Bus nit del Carnaval de Terra Endins de
Torelló 2018. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Consell Comarcal d’Osona comunica que s’ha atorgat el permís per a l’abocament d’aigües
residuals a l’empresa Nils Tecnologia Alimentària, SL, del carrer del Purgatori del polígon
industrial la Gavarra. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Consell Comarcal d’Osona comunica la concessió d’una subvenció per l’edició del llibre
La democràcia després de la dictadura. El partit carlí durant la transició democràcia, per
import de 160 euros. La Junta de Govern Local, per unanimitat, accepta la subvenció.
Diputació de Barcelona envia la comunicació de sol·licitud verificada (...). Recurs: Préstec
de material esportiu. Actuació: Torneig de bruixes bàsquet. La Junta de Govern Local es dona
per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència comunica que ha desestimat per menor
valoració i esgotament de crèdit la sol·licitud del Programa complementari per a l’execució
d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa – renovació de la xarxa d’aigua potable del
municipi, dins del Programa complementari per a l’execució Pla Xarxa de Governs Locals
2016 – 2019. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Diputació de Barcelona. Àrea d’Atenció a les Persones comunica que ha desestimat la
sol·licitud de Supervisió a tècnics de doble funció, en el marc del Catàleg de serveis de l’any
2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, ja que no compleix amb un dels requisits
de concertació: els responsables no han de desenvolupar tasques d’atenció directa. La Junta de
Govern Local es dona per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies envia una
còpia de la resolució emesa per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania a nom de
(...). La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut comunica que s’ha fet una visita
d’inspecció al Pavelló municipal d’esports, situat a la ronda dels Esports, on s’han constatat
les deficiències: No disposa d’un plànol actualitzat que inclogui tots els components de la
instal·lació d’aigua calenta sanitària i aigua freda i reculli els punts crítics i/o punts de
mostreig. El personal que realitza operacions de manteniment higienicosanitari per a la
prevenció de la legionel·losis no disposa de formació acreditativa. No disposen de l’anàlisi de
control de xarxa interna. No realitzen, ni registren totes les actuacions de manteniment que
s’han de fer d’acord amb l’annex 3 del RD 865/2003 (ex. Zona 3, punts terminals)
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Segons l’informe de l’enginyer municipal, de 31 de gener de 2018, que constata que totes
aquestes deficiències estan solucionades menys la formació del personal. La Junta de Govern
Local es dona per assabentada i acorda que es porti a terme la formació del personal del
Pavelló municipal d’esports.
Generalitat de Catalunya. Servei Territorial de Transports de Barcelona comunica la
modificació de l’itinerari del servei públic regular de transport de viatgers per la carretera de
Castellterçol i Centelles. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat comunica
l’autorització d’emissions d’activitats potencialment contaminants de l’atmosfera de
l’establiment La Doma, SA de Curtidos. La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística comunica que ha
acordat commemorar els 150 anys del naixement de Pompeu Fabra amb la proclamació de
l’Any Pompeu Fabra 2018. Pren la paraula l’alcalde i manifesta que en el municipi també es
farà una activitat per commemorar els 150 anys del naixement de Pompeu Fabra. La Junta de
Govern Local es dona per assabentada.
3. LLICÈNCIES
3.1 OBRES
Segons els expedients tramitats la Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda
concedir la llicència per a les actuacions urbanístiques esmentades a continuació. El secretari
manifesta que les llicències menors que no requereixen informe del tècnic facultatiu per no
afectar a l’estructura, no necessiten autorització, sinó una simple declaració de la persona
interessada.
Expedient número 10/2018. (...) per ampliar el garatge, al carrer del Fortuny. No obstant, es
condiciona al compliment dels requisits que marca la normativa (...).
3.2 LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ
Expedient número 9/2018. (...) per parcel·lar la finca (...) del carrer de Jesús de superfície
1.094 m2 i la parcel·la (...) del carrer de Miquel Bosch i Jover de superfície 651 m2, per
formar 2 parcel·les independents. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els
acords:
Autoritzar (...) la parcel·lació de les finques (...) per formar 2 parcel·les independents:
Parcel·la 1 del carrer de Jesús de 1.345 m2. Parcel·la 2 del carrer de Miquel Bosch i Jover, 16
de 400 m2. Notificar la part dispositiva de l’acord a les persones interessades.
3.3 PERMÍS AMBIENTAL MUNICIPAL
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Expedient número 13/2003. (...) en representació de Can Viloi, SL (...), en representació de
la Comunitat de propietaris sol·licita la transmissió del permís ambiental municipal d’un
garatge de vehicles a la ronda de les Tàpies. D’acord amb l’informe de l’enginyer municipal,
d’11 de gener de 2017. La Junta de Govern Local, unanimitat, autoritza la transmissió del
Permís.
Expedient número 52/2013. (...) a favor de (...) sol·licita la transmissió del Permís ambiental
municipal d’un bar a l’avinguda d’Ildefons Cerdà.D’acord amb l’informe de l’enginyer
municipal de 15 de gener de 2017. La Junta de Govern Local, unanimitat, autoritza la
transmissió del Permís.
Expedient número 37/2016. (...), a favor de (...) sol·licita la transmissió del Permís ambiental
municipal d’un bar restaurant, al carrer del Centre. D’acord amb l’informe de l’enginyer
municipal de 15 de gener de 2017.La Junta de Govern Local, unanimitat, autoritza la
transmissió del Permís ambiental.
4. INFORMES
4.1 Segons l’informe de la Policia local, d’1 de febrer de 2018, relatiu a la caiguda de (...) a la
ronda dels Esports, com a conseqüència d’un panots en mal estat de la vorera, l’ 1 de
novembre de 2017. Com a conseqüència de la caiguda se li van trencar les ulleres i presenta la
factura de les ulleres per import de 517 euros (IVA inclòs). (...) Atès que els danys al·legats
són com a conseqüència de les deficiències de la vorera. La Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda abonar (...) l’import que correspon a les ulleres que se li van trencar.
4.2 Segons l’informe de la Policia local, d’1 de febrer de 2017, relatiu a la caiguda de (...) al
parc del Pla del Mestre mentre es feien unes activitats, el 10 de juny de 2017. Com a
conseqüència de la caiguda es va fer mal al braç i el van traslladar a l’Hospital General de
Vic i posteriorment ha fet unes sessions de rehabilitació. La tutora del menor presenta els
justificants de les despeses del transport de portar el seu fill a rehabilitació, per import de
112,50 euros (...). La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda abonar (...) l’import que
correspon a les despeses del transport.
4.3 Segons l’informe de l’arquitecta municipal, de 23 de gener de 2018, relatiu a les
al·legacions presentades a l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del sector XV
– Sant Pau. Atès que en l’informe es constata que s’han fet una sèrie d’obres sense la
preceptiva llicència municipal, a la parcel·la PR – 106 de Sant Pau. La Junta de Govern
Local, per unanimitat, adopta els acords:
Requerir a (...) perquè en el termini de dos mesos, a comptar des de la recepció de l’acord,
legalitzi les actuacions que ha portat a terme mitjançant la sol·licitud de la llicència d’obres
preceptiva (...) . Notificar la part dispositiva de l’acord a l’interessat per al seu coneixement i
compliment.

5. APROVAR, SI ESCAU, LES DESPESES I ELS PAGAMENTS
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Segons els expedients (...) relatius a la proposta d’ajudes econòmiques i amb l’informe
favorable de la treballadora social i de la regidora de Benestar Social. La Junta de Govern
Local, per majoria absoluta, adopta:
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 440 euros, per les despeses d’aliments frescos que
gestionarà els Serveis Socials amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent,
partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 70 euros, a abonar directament a l’Institut Pere Barnils i
141,37 euros a abonar directament a Gas Natural Catalunya, SA, amb consignació específica
en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 35,55 euros, pel transport i la renovació del Document
Nacional d’Identitat que gestionarà els Serveis Socials, amb consignació específica en el
Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 29,40 euros, pel transport que gestionarà els Serveis
Socials amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 23148000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 302,28 euros, a abonar directament a l’Electracomercial
Centelles, SLU amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 300 euros, a abonar directament a l’Electracomercial
Centelles, SLU amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de
despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 150 euros, per a les despeses del gasoil amb consignació
específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 231-48000.
Aprovar una ajuda econòmica (...) de 400 euros, a abonar directament a l’Electracomercial
Centelles, SLU, amb consignació específica en el Pressupost municipal vigent partida de
despesa 231-48000.Notificar la part dispositiva dels acords.
S’aprova la despesa presentada pel regidor de Qualitat Urbana i Mobilitat, per 1.316,61 euros
(IVA inclòs) per a la compra de vestuari per la Policia Local, a l’empresa Insigna, amb
consignació específica en el Pressupost municipal vigent, partida de despesa 920 – 22103.
S’aprova la subvenció de 1.765 euros presentada per la regidora de Joventut, per a la
concessió d’una subvenció al Consell de Joves i que es diu Accent Jove amb la finalitat de
realitzar activitats i programes per els joves. La subvenció està condicionada a la presentació
de l’Estat de comptes i d’una Memòria de l’actuació abans del 30 de desembre de 2018.
6. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI PER A L’ESTABLIMENT DEL MARC DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT I
L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL PER ALS ANYS 2018 A 2021
Segons el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i
l’Agrupació de Defensa Forestal per als anys 2018 a 2021 (...). La Junta de Govern Local, per
unanimitat, adopta els acords: Aprovar el Conveni de col·laboració per al desenvolupament
dels Plans territorials del Programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis
forestals. Facultar l’alcalde per a la signatura de tota la documentació que sigui necessària.
Notificar la part dispositiva de l’acord.
S’aprova per unanimitat la urgència dels punts següents:
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a) APROVAR, SI ESCAU, EL PLA DE SEGURETAT DEL BALL DE CARNAVAL
DE 2018 AL PAVELLÓ MUNICIPAL
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta: Aprovar el Pla de seguretat del ball de
Carnaval 2018, al Pavelló municipal elaborat per la Policia local. Facultar l’alcalde per a la
signatura de tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
b) APROVAR, LA RENOVACIÓ DE LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇES DE DANYS
DELS EDIFICIS DE L’AJUNTAMENT
Atès que estem davant un contracte d’obra menor, (no supera els 18.000 euros, ni l’any de
durada (...). Per tot això, els contractes menors podran adjudicar-se a qualsevol empresari amb
capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la
prestació: no hi ha oferta econòmica més avantatjosa, però haurà de donar compliment a les
normes (...). Hi ha consignació específica en el Pressupost municipal vigent, a la partida de
despesa 920 – 22400. La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els acords:
Adjudicar el contracte menor a l’empresa Ferrer & Ojeda, a nom de la companyia
d’assegurances Catalana Occidente, per a renovar la Pòlissa d’assegurances de danys dels
edificis de l’Ajuntament, per import de 8.504,95 euros. Facultar l’alcalde per a la signatura de
tota la documentació que sigui necessària. Notificar la part dispositiva de l’acord.
c) APROVAR, SI ESCAU, L’ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT
I
LA
INSTAL·LACIÓ
D’UNA
SOLUCIÓ
DE
VIRTUALITZACIÓ DE SERVIDORS I EMMAGATZEMATGE PER A
L’AJUNTAMENT
Segons consta a l’expedient les empreses que han estat convidades a participar en el procés
negociat, sense publicitat, per raó de la quantia, per a la contractació del subministrament i la
instal·lació d’una solució de virtualització de servidors i emmagatzematge per a l’Ajuntament,
compleixen amb els requisits del Plec de condicions administratives particulars i tècniques,
aprovat per la Junta de Govern Local, de 4 gener de 2018. Atès que l’òrgan de contractació
porta a terme l’obertura de les propostes econòmiques, que són: Osona Programació, SL
(21.652,00 euros, més el 21% IVA). Business Tic Consultoria, SC, (21.839,00 euros, mé
IVA). Inducontrol, SL, (20.659,13 euros, més IVA) (...) La Junta de Govern Local, per
unanimitat, adopta:
Adjudicar a l’empresa Inducontrol, SL, la contractació del subministrament i la instal·lació
d’una solució de virtualització de servidors i emmagatzematge per a l’Ajuntament, amb les
característiques contingudes en el Plec de condicions tècniques, pel preu cert de vint mil siscents cinquanta-nou euros amb tretze cèntims (20.659,13 euros) sense IVA, l’import del 21%
d’IVA és de 4.338,42 euros. L’empresa adjudicatària haurà de donar compliment al Plec de de
condicions administratives particulars i tècniques, aprovat per la Junta de Govern Local, de 4
gener de 2018, el qual formaran part del contracte. Formalitzar el contracte de
subministrament esmentat per part de l’Alcaldia.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.
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